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Distingit senyor,
El motiu d’aquesta carta és expressar-li la més sincera felicitació pel reconeixement per part de
l’Institut Nacional de les Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF) del segell
d’Aula del Futur, pel qual es converteixen en el primer centre docent de tota la Comunitat
Valenciana en obtenir-lo i en el primer centre d’ensenyaments artístics que el té a tot l’estat
espanyol.
Sense dubte, l’èxit de les polítiques educatives és indefugible del protagonisme dels centres
educatius en la realització de les transformacions que tots trobem necessàries. L’aposta del seu
centre en allò que té a veure amb l’aplicació de metodologies actives, les tecnologies digitals i l’ús
innovador dels espais i dels recursos disponibles, és la demostració palpable del potencial que els
ensenyaments artístics tenen en el si de la nostra societat.
En aquest sentit, la seua visió del que han de ser els processos d’ensenyament i aprenentatge
en les escoles de música va totalment en la línia del model d’ensenyament artístic no formal que
pretén propugnar la nostra administració educativa. Així mateix, tenint en compte la idiosincràsia
d’aquests ensenyaments que estan tan incardinats en el teixit sociocultural del territori, la tasca
d’inclusió educativa que estan desenvolupant té una transcendència enorme.
Per això, de part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, volem agrair-los la seua labor
educativa i volem encoratjar-los a seguir apostant per l'excel·lència, a més, d’oferir-nos a
col·laborar a fer que aquestes experiències d’èxit puguen ser conegudes i reconegudes per tot el
sector educatiu.
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